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UTFORDRINGER		

•  Miljø	og	klima	

•  Økonomisk	ureAerdighet	

•  PosiFv	fred	

•  Migrasjon	

	

We have reached a point in our evolution, in which we know very much, but understand very little (Max-Neef 2010) 



Dommedagsklokka viser to 
minuJer på midnaJ 

Videnskabsmændene	bag	
det	såkaldte	dommedagsur	
har	holdt	møde.	Som	i	Lor	
er	vi	tæt	på	et	farvel	Fl	det	
hele.	Der	er	to	minuNer	
igen,	og	vi	skal	snart	Fl	at	
gøre	noget,	hvis	vi	ikke	skal	
ende	med	at	forvandle	
kloden	Fl	en	atomar	
ødemark.	Det	advarer	
videnskabsmændene	i	
organisaFonen	BulleFn	of	
the	Atomic	ScienFsts	om.	

SITUASJONEN	KREVER	HANDLING!	

An entirely new system is needed, a system based on attention to people, and not primarily attention to goods (Schumacher)	



MÅL:	DET	GODE	LIV	I	DET	GODE	SAMFUNN	

•  Et	behagelig	liv	-	med	størst	mulig	nyNe	overskudd	(hedonisme	–	uFlitarisme)	

•  Et	godt	liv	–	mulighet	Fl	å	utnyNe	mest	mulig	av	siN	potensial	(selv-realisering)	

•  Et	meningsfullt	liv	–	bidra	Fl	å	virkeliggjøre	verdier	utenfor	seg	selv	(the	
extended	self)	

Selv-realization is a social process in which the individual merges with society (Reclus) 



…	INNENFOR	EN	LIVSKRAFTIG	NATUR	

•  Samfunnet	skal	garantere	
menneskere`ghetene	og	gi	alle	muligheter	
Fl	å	utvikle	siN	potensial	og	leve	et	
meningsfullt	liv	i	pakt	med	naturen		

•  Alle	levende	vesener	er	gjensidig	avhengige	
og	alle	livsformer	har	verdi	uavhengig	av	om	
de	er	ny`ge	for	mennesker	

Ecologically sustainable societies do not interfere with natures inherent ability to sustain life  



VERDITRIANGLET	-	VERDIMANGFOLD	

Økonomi	

Natur	Kultur	

Grunnlaget	for	alt	liv	-	Egenverdi	Grunnlaget	for	menneskelig	sivilisasjon	-	Egenverdi	

Bidrar	Fl	å	skape	velferd	og	velstand	–	Instrumentell	verdi/Egenverdi	

The true economic output is enjoyment of life – not growth in production and consumption (Georgescu-Roegen)  



PROBLEM:	ØKONOMIENS	VERDIER	EKSPANDERER	

Natur	Kultur	

Økonomi	

Veksten i materiell levestandard er betalt med en åndelig forarmelse (Habermas) 

Habermas' diagnose av problemene som rir 
dagens samfunn, er kjent som tesen om 
kolonisering av livsverdenen. Faren består i at 
systemiske mekanismer invaderer 
livsverdenen - at penger og forvaltningsmakt 
erstatter gjensidig solidaritet og språklig 
formidlet forståelse som integrerende 
mekanismer i livsverdenen.	



McDonaldisering av samfunnet
George	Ritzer	(2004):	

§  EffekFvitet:	Alt	skal	gå	raskere	(Problem:	Fører	Fl	
overflaFske	relasjoner)	

§  Forutsigbarhet:	Alt	skal	være	så	likt	som	mulig	
(Problem:	Motvirker	individuell	kreaFvitet)	

§  Kalkulerbarhet:	Definere	alt	på	forhånd	(Problem:	
KvanFtet	blir	det	samme	som	kvalitet)		

§  Kontroll:	Det	skal	ikke	være	noen	avvik	fra	reglene	
(Problem:	Redusere	den	enkeltes	frihet)	

Resources move from the poor to the rich and pollution move from the rich to the poor (Shiva) 



DET	KREVES	ENDRINGER	–	EVOLUSJON	ELLER	REVOLUSJON	
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Skiller	mellom	en	vitenskaps:	

	

Hard	core	–	Teorier,	begreper,	forutsetninger	
som	tas	for	giN	og	som	det	ikke	sFlles	
spørsmål	ved	uten	at	paradigmet	er	truet	

	

ProtecFve	belt	–	Teorier	og	begreper	som	
kan	endres	for	å	beskyNe	“hard	core”	

Imre	Lakatos	1922-	1974	

Aksepterte 
forutsetninger og 

teorier 
Kan ikke endres  

Hjelpehypoteser 

Tilpasses omgivelsene 

When the challenges becomes too dramatic, critical questions are asked of the hard core (Lakatos)  



ENDRING	KREVER	NYE	SPØRSMÅL	-	ANYTHING	GOES	
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•  Ny	kunnskap	forutseNer	at	det	sFlles	spørsmål	ved	etablert	
teori	og	etablerte	metoder	

•  Kravet	om	konsistens	mellom	hypoteser	og	etablert	teori	
forhindrer	ny	kunnskap	

•  Vitenskapelige	fremskriN	forutseNer	at	forskerne	bryter	
etablerte	regler	for	forskning	

•  Vitenskapelig	pluralisme	

Paul	Feyerabend	(1924-1994)		

Only those hypotheses that contradict well-confirmed theories are capable of improving our knowledge (Feyerabend) 



ENDRING PÅ FLERE NIVÅER	

11 

Virkelighetsoppfatning 

Praksis 

System Individ 

Once	a	parFcular	view	of	reality	becomes	dominant,	then	social	and	poliFcal	processes	regulate	and	discipline	people	into	
certain	ways	of	ethical	being,	thinking	and	behaving	that	are	consistent	with	such	a	view	



SPENNINGEN MELLOM IDEOLOGI OG UTOPI SKAPER ENERGI OG RETNIING

IDOLOGI	
Det	som	er	
Aktualitet	

UTOPI	
Det	som	kan	bli	
Potensialitet	

Utopia is required to to make humanity able to imagine, will and effect the future  



GRØNN	ØKONOMI	-	ENDRINGER	I	«THE	PROTECTIVE	BELT»	

§  Grønn	økonomi	har	i	liten	grad	bidraN	Fl	å	løse	de	store	
miljøupordringene,		

§  I	stedet	har	Grønn	økonomi	ført	Fl	at	problemene	er	Flslørt	av	
miljørikFge	ord	og	begreper	(f.eks.	grønn	vekst,	grønn	markedsføring,	
bærekraqig	konkurransekraq)	

§  Grønn	økonomi	kan	også	føre	Fl	at	miljøproblemene	øker	fordi	
«grønne»	effekFviseringsFltak	frigir	midler	som	gjør	at	det	totale	
forbruket	øker	(enhver	økning	i	forbruk	forsterker	miljøproblemene)	
(Rees	2008)	

Green economy focus on reducing negative symptoms to save the existing economic paradigm 

Hard core 
Dominerende 
økonomi	

Protective belt 
Grønn økonomi	

Vekst 	 Grønn vekst 	

Konkurranse 	 Etikk og CSR	

Strategi	 Grønn strategi	



ØKOLOGISK	ØKONOMI	–	GRUNNLEGGENDE	(HARD	CORE)	ENDRING	

	  Fra	vekst	Fl	utvikling	(kvalitaFv)	

	  Fra	konkurranse	Fl	samarbeidende	ne5verk	

	  Fra	economic	man	Fl	ecological	man	

	  Fra	top-down	Fl	bo5om-up	

	  Fra	lineære	Fl	sirkulære	verdikjeder	(kretsløp)	

Natur 

Økonomi 

Samfunn 

Økonomi 

Utopia is not about the impossible, what is really impossible is to carry on as we are (Levitas 2013) 



ØKOLOGISK	ØKONOMI	LÆRER	AV	NATUREN		

	 Ne5verk	-	Alle	levende	systemer	kommuniserer	med	
hverandre	og	deler	ressurser	

	 Kretsløp	–	Et	økosystem	skaper	ikke	avfall,	den	enes	output	er	
den	andres	input	

	 Partnerskap	–	Det	er	samarbeid	mellom	alle	livsformer	i	et	
økosystem	

	 Diversitet	–	Mangfold	gir	økt	livskraq	(resilience)		

	 Dynamisk	balanse	–	Ingen	variabel	maksimeres,	alle	beveger	
seg	omkring	opFmum		

	 Solenergi	–	Gjennom	fotosyntesen	omformes	solenergi	Fl	
kjemisk	energi	

Ecological economics refers to an economic system that that honors the basic principles of ecology (Capra) 



ØKOLOGISK	ØKONOMI	HAR	MYE	TIL	FELLES	MED	ANARKISMEN		

•  Frihet	i	solidaritet	(mutualism)	

•  Selvorganisering	(free	cooperaFon)	

•  Desentraliserte,	små	enheter,	eid	av	medarbeiderne	

•  Assosiasjoner	(nested	networks)	

•  Pedagogikk	(Inspire	the	individual	to	develop	in	harmony	with	
their	own	nature)	

•  Freedom	is	the	ability	to	create	or	the	freedom	to	become	

The anarchists describe society and economy as decentralized cooperative networks 

Kropotkin	1842-1921	

Reclus	1830-1905	



RESULTATER FRA 4 DIALOGMØTER I GILDESKÅL

	 Natur:		
•  Variert	natur,	Lell	og	Lord	

•  Naturen	aktverdighet	

	  			
	 Økonomi:	

•  Økonomi	og	arbeidsplasser	

•  Kortreise	løsninger	

•  Infrastruktur	

•  Skape	i	lag	i	samspill	med	natur		

	 Samfunn/Menneske	

•  Relasjoner	

•  Trygghet	

•  Kulturforståelse	og	historiske	røNer	

•  Stolthet	over	bygda		

•  Frihet,	uavhengighet	

•  Raust	samhold	

•  Muligheter	

•  Samhandling	

•  Møtesteder	

•  Godt	naboskap	

	  		



OPTIMISTER OG REALISTER

	 Gruppe	1 	OpEmisEske	handlingsmennesker 	 	 		

	 Var.	3:		,700 	Jeg	er	enig	i	at	Gildeskål	har	et	stort	potensial	for	utvikling	

	 Var.	5:		,749 	Jeg	mener	det	er	mulig	å	virkeliggjøre	resultatene	vi	kom	frem	Fl	gjennom	den	SokraFske	dialogen		

	 Var.	6:		,838	 	Jeg	vil	bidra	akFvt	for	å	virkeliggjøre	målene 	 		

	 		

	 Gruppe	2 	Passive	realister	

	 Var.	1:	,850	 	Jeg	er	bliN	mer	klar	over	hvilke	upordringer	Gildeskål	står	overfor	

	 Var.	2:	,884	 	Jeg	har	fåN	et	klarere	bilde	av	fremFdens	Gildeskål	

	 Var.	4:	,463 	Resultatene	vi	kom	frem	Fl	i	den	SokraFske	dialogen	stemmer	med	mine	ønsker	for	fremFdens	Gildeskål	



PETTER JØRGEN ER PARTITOPP FOR ET NYTT PARTI I GILDESKÅL 


	 Gildeskållista	toppes	av	dagens	ordfører	PeNer	Jørgen	
Pedersen,	som	mener	de	etablerte	parFene	har	sviktet	i	
den	største	oppgaven	kommunen	står	overfor	

	 Det	speiles	i	ei	pressemelding	som	kom	ut	torsdag	
eNermiddag.	Her	heter	det	at	Gildeskållista	er	grunnlagt	
som	en	aksjon	for	et	levende	lokaldemokraF	i	Gildeskål	
kommune	

	  Lista	ønsker	å	diskutere	seg	fram	Fl	de	løsningene	som	
er	best	for	innbyggerne	i	kommunen,	uten	å	bli	
overstyrt	av	landsdekkende	parFer	og	organisasjoner	
som	må	ta	parFpoliFske	hensyn	
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Virkelighetsoppfatning 

Praksis 

System Individ 

Fra	mekanisk	Fl	organisk		

Fra	atomisFsk	konkurranse	Fl	
samarbeidende	neNverk	

Fra	strategi	Fl	partnership	approach		

Fra	economic	man	Fl	ecological	man	

ENDRING PÅ FLERE NIVÅER



VURDERINGSKRITERIER		

Ideologi	 	 	 	 	 	Utopi		

Økonomisk	vekst	 	 	 	 	Utvikling	av	livskvalitet	

AtomisFsk	konkurranse 	 	 	Samarbeidende	neNverk/assosiasjoner		

Lineære	verdikjeder	 	 	 	Kretsløpsløsninger		

Top-down 	 	 	 	BoNom-up		

NegaFv	frihet 	 	 	 	PosiFv	frihet		

Like	muligheter 	 	 	 	ReAerdighet	

21	Instead of replacing the whole system instantly, the new system should be introduced step by step  



FREMTIDSBILDER	AV	LIVSKVALITETSSAMFUNNET	

•  Materielt	forbruk	er	minimert,	maksimering	av	livskvalitet;		”To	be	-	rather	than	to	have”	

•  Organisering	som	fremmer	samarbeid	for	det	felles	beste;		”Self	organized		locally	based,	dynamic	
networks”	

•  Matvaresystem	som	ivaretar	hensynet	Fl	jord,	planter,	dyr	og	mennesker;	”Local	food	for	local	
markets”	

•  Desentraliserte	kretsløpsløsninger	for	alle	materialer;	”Reduce,	reuse,	repair,	recycle”	

•  Småskala	teknologi;	”Technology	should	be	in	the	service	of	people	–	not	people	in	the	service	of	
technology”	

•  Lokalsamfunn	preget	av	mangfold;	”Cultural	diversity	and	biodiversity	ensures	resilience”	

Kunnskap i dag kan bli morgendagens myter og dagens utopier kan bli morgendagens sannheter (Feyerabend)	



VIL	VI	LYKKES?	

§  I	stedet	for	å	spørre	hvordan	frem,den	vil	bli	

§  Er	spørsmålet	hvordan	vi	vil	frem,den	skal	bli	

23	Anyone who believe in indefinite growth on a physically finite planet are either mad or an economist (Boulding) 



HINDRINGER	SOM	STÅR	I	VEIEN	FOR	GRUNNLEGGENDE	ENDRINGER		

1.	Ignoranse:	Er	for	opptaN	med	de	daglige	oppgaver	Fl	å	bry	seg	
med	de	store	vikFge	upordringene.	Når	vi	møter	en	ny	situasjon,	
benyNer	vi	etablerte	tankemønstre	som	skygger	for	det	nye.	
Erfaringer	blokkerer	dermed	for	grunnleggende	endring.	

2.	Kynisme:	Skaper	avstand	mellom	egne	handlinger	og	årsakene	
Fl	miljø-	og	samfunnsproblemer.	Vi	opplever	upordringene	som	så	
truende	at	vi	beskyNer	oss	mot	dem	ved	å	distansere	oss	fra	dem,	
dermed	blokkerer	vi	for	engasjement	og	akFv	problemløsning.	

3.	Depresjon:	Upordringene	oppleves	som	så	overveldende	at	vi	
mister	all	energi	Fl	å	gjøre	noe.	Frykten	for	å	feile	er	så	stor	at	vi	
ikke	tør	gi	slipp	på	det	gamle	for	å	skape	en	ny	fremFd.	

		
ONo	Scharmer	
	

The blind spot today is that we take mainstream economic thought for granted, as if it were a natural law (Scharmer) 


